
   
 

                 Jaargang 10, nummer 20      2 februari 2017  
Agenda                                           
 

Deze week worden de gesprekken over de rapporten van groep 2 gehouden 
 

Maandag 5 februari   Geen bijzonderheden 

Dinsdag 6 februari   15.30 – 16.30  Taal Speel Groep voor groep 4 
   Geen naschoolse sport voor groep 5 t/m 8 

Woensdag 7 februari  Studiedag team; alle kinderen vrij van school  
Donderdag 8 februari    08.30 – 15.20  Gekke haren dag!  

 15.30 – 16.30  Taal Speel Groep voor groep 5 en 6 

  Geen naschoolse sport voor groep 1 t/m 4 
Vrijdag 9 februari   09.00 – 12.00  Carnaval op school 

Zaterdag 10 februari   14.30  Vertrek Jeugdoptocht Carnaval vanaf de Markt   

 
De vlag uit voor de kinderen die komende week jarig zijn ..... 
 
04 februari   Jens Kelders groep 3 

08 februari   Arash Rasekh groep 5 

 

Van harte gefeliciteerd en we hopen dat 
je een hele fijne dag hebt!   

 

Schminken tijdens de Carnavalsochtend op   
vrijdag 9 februari  

Op vrijdag 9 februari vieren we ’s morgens met alle kinderen Carnaval op school. Er wordt dan 
gedanst, gezongen, gesprongen enz. Ook zijn er verschillende activiteiten zoals schminken.  

Welke ouder zou er dan mee kunnen helpen met schminken tussen 09.30 – 11.30 uur.  
Natuurlijk moet je zelf ook verkleed op school komen. Kun en wil je dat? Meld je dan aan 

bij juffrouw Marjolein. 

Gekke haren dag! 

 

Om alvast in de goede stemming te komen voor carnaval, hebben we op  

 

donderdag 8 februari een “gekke haren dag”! 

 

Bedenk dus een te gek, raar, vreemd of cool kapsel. Staartjes, vlechtjes, 

knotjes, kleurtjes in je haar, het mag allemaal! Hier alvast wat inspiratie (op 

Google en Pinterest staan ook nog leuke ideeën) 

 

 



Geslaagd  

Ook deze week is er weer een kind in groep 4 geslaagd voor het diploma voor de 
tafels 1-2-3-4-5-10.  

Nasserdine heeft dit diploma gehaald! 

Proficiat en nu snel opgaan voor het grote tafeldiploma!  

  Carnaval op school 

 

Op vrijdag 9 februari is het carnaval op school. Alle kinderen van onze school komen dan verkleed. De 

speelzaal is omgetoverd tot echte disco en we maken er een te gek feest van! 

Wil je je haren spuiten? Dan mag je dat thuis alvast doen. 

We willen wel vragen om eventuele zwaarden, pistolen en andere wapens thuis te laten. We hebben 

kinderen die daar erg bang van worden. Wil je serpentines meenemen? Dat mag! Confetti niet. 

Rolstoelhockey met Willem Tinnenbroek  

Ik heet Willem en ik zit in groep 7. Toen ik in groep 1 zat liep ik  nog gewoon rond, maar kort daarna 

zat ik in een rolstoel. Een paar jaar heb ik op een school in Den Bosch gezeten en toen kwam ik weer 

terug op deze school in groep 4. Bij de gymlessen probeer ik altijd mee te doen. Als het niet lukt ben 
ik meestal scheidsrechter. 

In 2017 ben ik begonnen met rolstoelhockey bij de club de GP BULLS in Eindhoven. Bij deze club heb 

ik al heel veel vrienden. Elke dinsdag heb ik training van 19.15 – 20.45 uur.                                                       

Mijn team bestaat uit 6 kinderen waarvan er 4 op het veld staan. Alle spellers zitten in een rolstoel. 
Een paar van ons zit in een speciale sportrolstoel. Die wil ik ook nog een keer graag hebben. Maar 

deze is heel erg duur. Ik speel wedstrijden in Eindhoven en ook in andere plaatsen in Brabant. 
Meestal speel ik op een dag drie wedstrijden. Mijn moeder brengt me altijd naar de wedstrijden in de 

rolstoelbus. Nu hebben we een rolstoelbus met een lift zodat ik makkelijk in de bus in en uit kan 
stappen.                                                                                                                                              

Ik vind het een hele leuke sport want ik kan goals maken en ben er goed in. Er kunnen overtredingen 

worden gemaakt bijvoorbeeld tegen elkaar botsen. Ook mag je met je stick niet in het gebied van de 
keeper komen. Om mijn voeten en benen te beschermen zit er een beugel op mijn rolstoel. Op de 
foto´s kun je die zien. 
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Wanneer: maandag 19, 26 februari, 5 en 12 maart 2018 

Tijd:  15.30 - 16.15 uur 

Waar:  Speelzaal Molenwijkschool 

Voor:  Kinderen van 4 tot en met 7 jaar 

Kosten:  €5,- per keer (gelieve de eerste les voor 4x betalen) 

 
 

 

Wil je graag meedoen? Meld je dan vóór 14 februari aan via: aanmelden@buurtsportboxtel.nl  
Graag in de mail je naam, groep en school vermelden. 

 
Voor meer informatie over de training: email@marionvandervelden.nl  / www.marionvandervelden.nl 

 

 

 

 

 

Aandachttraining/ mindfulness 

Op maandag 19 februari start Marion van der Velden in samenwerking met Kindertuin en Brede 

Scholen Boxtel een naschoolse activiteit voor kinderen van 4 t/m 7 jaar voor de kinderen van de 
Molenwijkschool en Prinses Amaliaschool. 

Wil je vaardigheden leren om: 

 
 Jezelf tot rust te kunnen brengen en te ontspannen? 

 Je hoofd vol gedachten tot rust te kunnen brengen?  
 Met allerlei gevoelens om te kunnen gaan? 

 Te ontdekken wat jij nodig hebt wanneer je je even niet zo fijn voelt? 
 ‘Aandacht werkt!’ wordt gegeven middels de methode van Eline Snel (bekend van het 

boek ‘Stilzitten als een kikker’). 

 
Dan is deze kennismaking met aandachttraining zeker iets voor jou! 

 
De kennismaking bestaat uit 4 lessen met elke les een ander thema. Je komt in contact met jouw 

binnenwereld en je gaat met bewuste aandacht op avontuur in je eigen lijf. Het lijf waar jij je hele 

leven in woont en dat precies vertelt hoe het met je gaat en wat je nodig hebt.   
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Volg Buurtsport Boxtel op Facebook  

www.facebook.com/buurtsport.boxtel 

www.buurtsportboxtel.nl 
 

 
 

 

 
 

 
 

mailto:aanmelden@buurtsportboxtel.nl
mailto:email@marionvandervelden.nl
http://www.marionvandervelden.nl/
http://www.facebook.com/buurtsport.boxtel
http://www.buurtsportboxtel.nl/


 

 

Veel plezier met 
Carnaval 

 
 

 


